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 سرسخن: 
 آگاهی کارگران نسبت به  

 دولت با سرمایه داران  ۀ رابط
کسب  برای  تپه  هفت  نیشکر  کارگران  دلیرانه  اعتصاب 
حقوق برحق خویش، با وجود تمامی تمهیدات سرکوبگرانه  

فریبکارانه اسالمی    و  جمهوری  ستیز  کارگر    و رژیم 
اش،  تهدیدهای   اطالعات  داروزارت  ادامه  د.  همچنان 
تمام   بی  اکنون  طعم  که  وجدانی  با  و  آزادیخواه  انسانهای 

های  چکمه  زیر  در  را  محرومیت  و  گرسنگی  و  حقوقی 
اسالمی   جمهوری  خلقی  رژیم ضد  و  حاکم  داران  سرمایه 
چشیده اند با بیم و امید به تداوم موج اعتراض و اعتصاب  
کارگران هفت تپه می نگرند و خود را با آن همدرد و هم  

 .  می دانند سرنوشت

از  کا بیش  تپه  هفت  نیشکر  مجتمع  مبارز  روز    50رگران 
است که جهت رسیدن به خواستهای بر حق خود از جمله  
چند ماه حقوق پرداخت نشده دست به اعتصاب زده اند. در  

فاصله  در    آنها  این  شهر شوش  در  راهپیمایی  حین  ها  بار 
سر   و  سخنرانی  ضمن  و  نموده  تجمع  فرمانداری  جلوی 

تالش کرده اند تا صدای حق طلبی خود را به    ،ن شعارداد
متاسفانه   اما  برسانند.  دولتی  مسئولین  و  شهر  اهالی  گوش 

این تالشها   آنان  و همچنین  برغم همه  دیگر تالش های 
همچون نوشتن نامه، مراجعه به  قبل از راهپیمائی در شهر  
دولتی گوناگون  های  شکایتو    نهاد  باید    ،طرح  که  آنانی 

گرفته و اعتراضات    "خفه خون"ان باشند  ی کارگر پاسخگو
 روزمره کارگران را نادیده می گیرند.

در واقع چه کارفرما که با بیشرمی تمام حقوق کارگران را  
دارند   وظیفه  که  دولتی  مسئولین  چه  و  کند  نمی  پرداخت 

به خواستهای  و    کارفرما را به پرداخت مطالبات آنها وادارند
ج از  کارگران  خصوصیخل "مله  گوناگون  بخش  از  ید    "ع 

فرا   کارگران   د،ندهگوش  که  است  این  تالششان    همه 
خشمگین و  این    گرسنه  به  و  ساخته  فرسوده  و  خسته  را 

مواجه   شکست  با  را  آنها  شکوه  پر  اعتصاب  طریق 
بخشی از طبقه حاکمه هم در تالش است تا در تضاد  سازند.

منافع  با جناح های دیگر از اعتراض بر حق کارگران جهت  

   2صفحه                 خوشبختانه جناحی خود سود جوید.

 اعتصاب کارگران پاالیشگاه آبادان

 ها زمان با اعتصابات سایر پاالیشگاههم 

مرداد ماه، بر اساس گزارش رسانه ها در    ۱۴روز سه شنبه  
اخی روزهای  در  اعتراضی،  تجمعات  و  تداوم  اعتراض  ر 

ب    پی   در  و   ەرسید  کشور   جنوب  ایههپاالیشگا  هاعتصاب 
  دریافت  عدم  و   معیشتی  بد  شرایط  هب  کارگران  اعتراض
  ۱۴  فاز  مسئولین،  پاسخگویی  عدم  همچنین  خود،  مطالبات

  در .  شد  تعطیل  کامال  و   هزد  اعتصاب  هپارس جنوبی دست ب 
  در   مردم  که  معیشتی  شدید  بسیار  مشکالت  و   تورم  شرایط

که  ایر فشار مضاعفی  و  مواجه هستند  آن  با  بر  ان  همواره 
ا تعویق  به  است،  وارد  کارگران  کارگران  حقوق  نداختن 

بسیاری شده  زحمت و مشکالت  بروز مصائب  موجب  کش 
چهارشنبه   روز  گزارش  اساس  بر  ماه،حدود  ۱5است.  مرداد 

کارخانه، پاالیشگاه و مرکز صنعتی، در چند روز گذشته،    ۳۲
به زیر   کارگرانشان  تولیدی  واحدهای  اند.  پیوسته    اعتصاب 

اه    ،تپهنیشکر هفت  بخشی از این مراکز تولیدی می باشند.
پاالیشگ،  جفیر،  گاه  آبادان،  پاالیشگاه  هپکو،  قشم، 

کنگان فاز  ،  پاالیشگاه  جنوبی  پارس  و    ۲۲،  ۱۴پاالیشگاه 
المرد ،۲۴ پتروشیمی  پارسیان،  پاالیشگاه  ،  پاالیشگاه 

جنوبی  ماهشهر،   پارس  برق  نیروگاه  اصفهان،   پاالیشگاه 
واحد  بیدخ خط  اتوبوسرانی  عسلویه،  پتروشیمی  سایت  ون، 

آزادگان، نیروگاه برق  ا رومیه، شرکت آسفالت طوس دشت 
 . نیروگاه برق تبریز ، مشهد

 

 تجمع کارگران میدان نفتی 

 آزادگان شمالی  
چهارشنبه   آزادگان    ۸روز  نفتی  میدان  کارگران  ماه،  مرداد 

ند. بر  شمالی دست از کار کشیده و  مبادرت به تجمع کرد
به  ا اعتراض  در  کارگران  این  اعتصاب  گزارش،  این  ساس 

افق صورت   ایران  جانب شرکت  از  پایین  دستمزد  پیشنهاد 
واقع بخش شمالی   در  آزادگان شمالی  میدان  است.  گرفته 

می  آزادگان  حدود  میدان  مساحتی  که  کیلومتر    ۴۶0باشد 
کیلومتری جنوب غربی  ۱۲0مربع را داراست. این میدان در 

در  اه در  واز،  عمدتاً  و  عراق  و  ایران  مشترک  مرز  منطقه 

 .تاالب هورالعظیم واقع شده است

   ندگي در بارۀ ز

 مهشيد معتضد  ،رفيق شهيد  

   من یک زنم

 زنی که در سینه اش 

 دلی آکنده از زخم های چرکین خشم است 

 زنی که در چشمان اش 

 انعکاس گل رنگ گلوله های آزادی 

 ! موج می زند
  فدائی   زن  معتضد، دیق مهشیرف  برای معرفی  به راستی که 

انه  یشکنجه های وحش  تحمل  از  پس زندان  در  که مادری  و 
رباران  یها ت  له آنی دژخیمان رژیم جمهوری اسالمی به وس

تریز  شد، توصیبا  محتوای  ی ن  پر  و  زیبا  سروده  همانا  ف 
رفیچر خلق  فدائی  آیک  پریدخت  که  یق  است  )غزال(  تی 

نام   یا  "افتخار"تحت  زنم "  و  یک  ایران    "من  جنبش  در 
 ود. شناخته می ش

کهای  یالله چرزنی مبارز و آزاده از سُ  معتضد،  دیق مهشیرف
روستای فارغان  در   ۱۳۳۸بود که در سال ایران  فدائی خلق  

   واقع در شمال شرقی بندرعباس چشم به جهان گشوده بود. 
یکشنبه   روز  شل  ۱۳۶۱اردیبهشت    ۱۲او  گلوله  یبا  ک 

س پهایپاسداران  بر  همیی  برای  اش  و یشانی  خانواده  شه 
 ارانش را ترک نمود. ی

علر و  آمد  بدنیا  مرفه  خانواده  یک  در  مهشید  رغم  یفیق 
هرگز   اش  زندگی  در  رفاهی  امکانات  تمام  از  برخورداری 

که معنای فقر    با این  مردمش را فراموش نکرد. به واقع او 
زندگی   آن  به  هرگز  اما  بود  نچشیده  زندگی خود  در  پر  را 

رفاه خود دل نبست. چرا که با توجه به آگاهی انقالبی ای  
ک  که  با  به ستمدیدگان  آن ی یافته بود عشق  به دشمنان    نه 

لی از هم  یچون خ  او هم    ن شده بود.یها در وجودش عج
ل هم  ین دلیبود و به هم  "انقالب"نسل های خود از نسل  

   3صفحه
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 ! ی اسالمیمهورسم جسته به امپریالییم وابمرگ بر رژ

 1صفحه  زاآگاهی کارگران نسبت به ... 

هه  ب دسرغم  هامه  اتحاد  دولتی  "مسئولین"ی  یسه   ،
اعتصاب    ادامه  جهت  آنها  رزمجویانه  روحیه  و  کارگران 

 فقداندر شرایط  مختل نگشته و کارگران مبارز هفت تپه  
و   خود  از  مستقل  کارگرپراکندگی  تشکل  طبقه  ،  صفوف 

همین بستر  در  را  طبقاتیشان    اتحاد 
داده   نشان  عینه  به  طور ه  ب  و اعتصابات 

با مق  مدام  در  یک  تجمع  فرمانداری  ابل 
ورزند.  می  تاکید  خود  خواستهای  بر  صدا 
اخیر  روزهای  در  که  کارگران  خواستهای 
بار دیگر بر آنها تاکید نمودند به شرح زیر 

باشد:   های می  حقوق  فوری  پرداخت 
بیمه، دفترچه  تمدید  و  به   معوقه  بازگشت 

بازداشت  کار فوری همکاران اخراج شده و 
به    رستمی  و   او ی و مجازات  فوری اسد بیگ

شرکت.  عنوان   همچنین  کارفرمایان 
از  خواهان    کارگران  فوری  ید  خلع 

اختالسگر فوری   کارفرمای  بازگرداندن  و 
به   شده  اختالس  های  و   کارگرانثروت 

بازنشستهکار    پایان باشند  مدیران  اما  می   .
سازی   خصوصی  لغو  اینها  همه  از  ترین  مهمتر  عمده  از 

کارگرا آنهخواستهای  که  چرا  رود.  می  شمار  به  آینده  ن  ا 
شرکت هفت تپه را منوط به خلع ید از بخش خصوصی می  

 دانند.

به   اسالمی  جمهوری  مقامات  طرف  از  قدرت  اعمال  عدم 
پرداخت    یاسدبیک به  او  کردن  وادار  ماه  برای  از  چند 

های   نشده  دستمزد  شرایط  پرداخت  در  آنهم  کارگران 
که ها  قیمت  آور  سرسام  شده  افزایش  اکثریت   باعث 
هر  ، و در شرایطی که  کارگران محتاج نان شب خود باشند

بر   مبنی  جدیدی  سند  و  روز  های  دهی  رشوه  اختالس 
از سوی    فشار های گوناگون، اعمال  کارفرما افشاء می شود

امن قضائیمقامات  و  اسالمی  یتی  کارگران،    به  جمهوری 
مصیبت   و شرایط فقر و  ها و پرونده سازیهمه این فشارها 

که  کارگرا ساخته  انباشته  کارگران  در دل  چنان خشمی  ن 
اسد  "فرت را می توان در شعار  تنها جزئی از آن خشم و ن

در چهل و و یا در فریاد های آنان    "بیگی اعدام باید گردد
اع روز  را خود    تصابششمین  فرمانداری  مقابل  که    فضای 

فرماند روحانی،  بر  مرگ  شدند  ارخواستار  استاندار  ،  و 

  : کرد  روحانی"مالحظه  بر  فرماند"،  "مرگ  بر  ، "ارمرگ 
   . "مرگ بر استاندار

رژیم کارگر    شاهد آن هستند که نفرت  کارگران با خشم و  
اسالمی،   جمهوری  به  ستیز  یا  مقاماتش  که  حالی  در 

می   خواری  رشوه  و  فساد  در  غرق  مسئوالنش  اصطالح 
فرستد و اش را به سراغ کارگران می مقامات امنیتی باشند، 

اخالل در نظم  "کارگر هفت تپه را به دلیل  این یا آن  آنها  
می خوانند و برای وی پرونده سازی    به دادگاه فرا   "عمومی

ر  دیگری  کارگر  یا  و  کنند  به  می  شالق    ۲۲۲ا  ضربه 
اند کرده  با    .محکوم  اسالمی  جمهوری  مقامات  همدستی 

یراً  کارفرمای دزد و زالو صفت هفت تپه تا بدانجاست که اخ

امید اسد بیگی یکی از کارفرماهای هفت  آشکار گشت که  
صادق  تپه   و  خوزستان  دادستان  پویا،  حسینی  عباس  به 

دادگستری شوش  رییس  داده    جعفری چگنی،    است. رشوه 
وضو  به  امر  قضایی    حاین  مقامات  پرده  پشت  توافقات  از 

 برای حمایت از کارفرمایان این شرکت خبر می دهد. 
خبر  اساس  چغندر    ،وقف  بر  زمین    ۲00محصول  هکتار 

پرداخت شده  نامبرده در فوق  شرکت به دو مسئول دولتی  
که کارگران گرسنه با    شرایطی استدرست در ، و این  است

دستمزدهای   دریافت  عدم  شکن  کمر  نتایج  و  حقوقی  بی 
به گریبان   و نمیر خود دست  رنج  بوده  بخور  به  و محکوم 

 اند. ه شدو مرگ تدریجی بردن و محرومیت 
کارگران می بینند که در نظام سرمایه داری انگلی حاکم بر 

پوشی کشور ما چگونه قدرت دولتی تمام قد و بدون پرده  
در خدمت تامین منافع سرمایه داران رذل و فاسد قرار دارد. 

  واقعیات بسیاری به  ،  خوددر جریان این دور از اعتصاب    آنها
بینند می  و  برده  دولتی  پی  مقامات  های    که  شکل  به 

گون از اسد بیگی و رستمی کارفرماهای شرکت نیشکر گونا
اه که  چیزی  تنها  به  و  کنند  می  پشتیبانی  تپه  میت  هفت 

و   کارگرانی است که در شرایط رکود  نمی دهند سرنوشت 
بدون   کشور،  پول  ارزش  آزاد  سقوط  و  شکن  کمر  تورم 

از   بیش  خود  های  دستمزد  در    50دریافت  که  است  روز 
ن هر روز دست به تجمع  درجه خوزستا  50بیش از  گرمای  

 و تظاهرات  می زنند. 

های   برخورد  و  کارگران  مطالبات  به  اعتنایی  بی  سیاست 
حمایت گرانه مسئولین دولتی از کارفرمای دزد این شرکت 
کار را به آنجا رسانده که یکی از کارگران در سخنرانی خود  

گفت: فرمانداری  مقابل  مارو  می   "در  اما  خوان  بکشن، 

بکشننمی چطوری  ب”دونن  که  امری  تمام  آشکاری    ه. 
می   کارگراننشان  بینی،  دهد  واقع  و    با  کارفرما  برخورد 

می   آشکار جهت قتل خودشان  را تالشی  دولتی  مسئولین 
واقعدانند.   به  بار  چون  اسارت  شرایط  به  نگاهی  نیم  با   ،

این   کارگران،  که    کنونی  است  انکاری  قابل  غیر  امر 
دریاکارگ بدون  آنها  های  خانواده  و  دستمزدران  و   فت 

جز   سرنوشتی  کرونا  اپیدمی  شرایط  در  بیمه  های  دفترچه 
در چنین اوضاع و   نیستی در پیش ندارند.  و تدریجی  مرگ  

چهارچوب    ،احوالی در  اسالمی  شورای  مجلس  از  هیئتی 
کردن   برای خام  و  حاکمه  داخلی طبقه  جناح های  مصالح 

تپه   هفت  به  و    .آمدکارگران  درایت  با  اعتصابی  کارگران 
قاطعیت مطرح کردند این هیئت اگر قصد دیدن ما را دارد  

فرمانداری   مقابل  در  ما  تجمع  محل  در  است  حاضر  بهتر 
جمع    شود میان  در  ما  تا  خواستهای  با  اعتصابی  کارگران 

آشنا شود. به این ترتیب وقتی که این هیئت 
ار های  به مقابل فرمانداری رسید با فریاد شع

شد   استقبال  اعتصابی  کارگران  خشمگینانه 
زمین   "مرگ بر اسد بیگ"فریادهای  با    که
آنان  را   پای  انداختزیر  لرزه  جالب ندبه    .

است که هنوز ساعتی از حضور هیئت مزبور 
طاقت  گرمای  علت  به  که  بود  نگذشته 
از   یکی  فرمانداری(  شوش)مقابل  فرسای 

ش به  اعضای آن دچار گرما زدگی شد و حال
که    . مشاهده این صحنه باعث شد خوردهم  

با اعزامی  خطاب به هیات    ،یکی از کارگران
به    مابگوید  فریاد   روز است که    50نزدیک 

هر روز در چنین هوایی اجبارا  اینجا هستیم 
جائی که شما یک روز هم نتوانستید تحمل  

کارگران   ،کنید. در ادامه مذاکره با این هیئت
تجمع ما    دان و شالق نمی توانید جلوی عنوان کردند با زن

از شالق هم دو باره دست    .یریدگرا ب ما گرسنه ایم و بعد 
 ع خواهیم زد! به تجم

با توجه به این واقعیت که کارگران هفت تپه بطور روزمره  
جمله   از  دولتی  مقامات  پشتیبانی  شریعتی شاهد    غالمرضا 

ا باشند  می  رستمی  و  اسدبیگی  از  خوزستان  مر  استاندار 
منافع   و  رابطه  و تنیدگی  دولتی  مقامات  با  داران  سرمایه 

انکار    دستگاه سرکوب قابل  واقعیتی غیر  به  کارگران  برای 
این واقعیت یک بار دیگر درجه آگاهی نه  بدل شده است.  

در   را  کارگران سراسر کشور  بلکه  تپه  کارگران هفت  فقط 
که  کارگران ما می دانند  ابل چشم همگان قرار می دهد.  مق

م مدافع  حاکم  در  رژیم  و  باشد  می  داران  سرمایه  نافع 
خدمت به آنهاست که انواع فشارها و ظلم و ستم ها را بر 
کارگران ما می   به  آگاهی در ضمن  این  روا می دارد.  آنها 
بر جامعه   وابسته حاکم  داری  آموزد که در سیستم سرمایه 

کسب  مبارزه  حتی  ،  انایر منظور  حق  به  بر  مطالبات 
باکارگر خورده    برایمبارزه    ان  گره  دولتی  ماشین  نابودی 
دیکتاتوری حاکم نشان داده است که با  درعین حال    است.

سخن   ستمدیدگان  و  کارگران  با  زور  زبان  جز  زبانی  هیچ 
گوید مجبورند    . نمی  کارگران  هم  دلیل  همین  برای به 

به    نابرابر کنونی  ن و شکستن توازن قوایبرد مبارزه شاپیش
تجربه گویند.  ببا همین زبان با دشمنانشان سخن  ،  نفع خود

به کارگران آگاه نشان داده که در شرایطی که دیکتاتوری  
از طرق مسالمت آمیز  متشکل شدن کارگران  حاکم امکان  

آنها  جز آن که  راهی باقی نمی ماند    ، از آنها سلب نمودهرا  
انقالبی خود را متشکل نموده    با توسل به و با قدرت قهر 

راه را برای نابودی جمهوری اسالمی و رسیدن  خود  تشکل  
ه سوسیالیسم  و  آزادی  سازند. مبه                     وار 

س نظام  در  که  بینند  می  ما کارگران  کشور  بر  حاکم  انگلی  داری  رمایه 

پوشی در خدمت تامین منافع  چگونه قدرت دولتی تمام قد و بدون پرده  

در جریان این دور از اعتصاب    آنهاسرمایه داران رذل و فاسد قرار دارد.  

که مقامات دولتی به شکل    پی برده و می بینند  واقعیات بسیاری به  ،  ودخ

رست و  بیگی  اسد  از  گوناگون  هفت  های  نیشکر  کارفرماهای شرکت  می 

اه که  تنها چیزی  به  و  کنند  می  دهند سرنوشت تپه پشتیبانی  نمی  میت 

درجه   50روز است که در گرمای بیش از    50بیش از  کارگرانی است که  

ر هر  زنند.  خوزستان  می  تظاهرات   و  تجمع  به  دست  بی  وز  سیاست 

گرا حمایت  های  برخورد  و  کارگران  مطالبات  به  مسئولین  اعتنایی  نه 

از   یکی  که  رسانده  آنجا  به  را  کار  شرکت  این  دزد  کارفرمای  از  دولتی 

گفت:  فرمانداری  مقابل  در  خود  سخنرانی  در  مارو  می   "کارگران  خوان 

 . ”ندونن چطوری بکش بکشن، اما نمی 
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 1از صفحه     . .. دضهشيد معتم زندگي رفيق   در باره

قی ی. او رفهمزمان آغاز شد  5۷و    5۶جی انقالب در سال های  یری تدریاسی اش با اوج گیت های سیفعال
ه کنجکاوانه ای که داشت لحظه ای از مطالعه و تعمق در مسائل انقالب باز  یبا روحتشنه آگاهی بود که  

ه دست آورده بود به دفاع از سازمان  ن خاطر با شناختی که از مبارزین چریک بینمی ماند و درست به هم
  ام بهمن متوجه شد یپس از شکست قاما، وقتی وی    کهای فدائی خلق و مواضع انقالبی آن برخاست.  یچر

ان انقالبی پشت کرده اند،  ین جریانگذاران ایل ها و تئوری ها و خط مشی بنیکه رهبران آن سازمان به تحل
به چریکهای فدایی خلق که در همان زمان ها صفوف خود را از آن  از آن سازمان روی برگردانده و آگاهانه  

 .ان سازشکار جدا کرده بودند، پیوستیجر
جا می زدند و    "انقالبی"جه انقالب و  یاکاری تمام، خود را نتیدسته اش با ر  و   و دار  نییخم،    در این مقطع

م می ساختند. با این حال بخش  گوناگون نیز مردم را نسبت به این رژیم متوهسازشکار  نیروهای سیاسی  
عباس نسبت به خمینی و دارو   های بزرگی از توده های مردم در مناطق مختلف ایران و از جمله در بندر

سته اش نظر مثبتی نداشتند چرا که می دیدند علیرغم انقالبی که صورت گرفته رژیم حاکم به کمترین  د
زن نمی  مردم دست  توده های  نفع  به  انقالبی  نظام  اقدام  پهلوی،  با سقوط سلطنت  بود که  آن  واقعیت  د. 

ها برای سرکوب انقالب   ستیالید که از سوی امپریرت رسو دسته ای به قد ظالمانه موجود پابرجا ماند و دار
وظ این شرایط  در  بود.  شده  رسانده  حاکمیت  نیبه  مقابل  در  بزرگی  تا  یفه  بود  گرفته  قرار  انقالبی  روهای 

ح کرده و با موج توهم و تحلیل های نادرست بخش  یکار آمده را برای مردم تشر  ماهیت رژیم تازه روی
انی بودند  یکهای فدائی خلق اولین جریزند؛ و چریخام به مقابله بری دولت پس از قهایی از جامعه نسبت به  

ا ایران در میکه با درک  م  یت رژیان گذاشته و اعالم کردند که ماهین ضرورت به درستی آن را با مردم 
رژیجانش رژین  با  شاه  همانیم  و  ندارد  تفاوتی  قبلی  رأسشان  م  در  و  ها  امپریالیست  نوکر  شاه  که   طور 

بود خمینی آمریکا  منافع    امپریالیسم  انقالب و حفظ  برای سرکوب  امپریالیست ها  نیز  را  دارو دسته اش  و 
معتضد از اولین نیروهائی بودند   خود در ایران روی کار آورده اند. رفقای بندر عباس و از جمله رفیق مهشید
ق  بی پیوستند. در این زمان رفی که با درک حقانیت تحلیل های چریکهای فدائی خلق به این جریان انقال

فعال با  بندرعباس  رفقای  ناپذیمهشید معتضد در کنار دیگر  به سزائی در  یت های خستگی  ر خویش نقش 
بهمن که هر  ۱۹اء نمود. ایجاد جنبش دانش آموزی  گسترش صفوف رفقای هوادار سازمان در این شهر ایف

ای بندر عباس و از  می کرد از اولین اقدامات رفق  دایشتری در میان توده های منطقه پیروز عمق و وسعت ب
ز شکل گرفت، هسته  یجمله رفیق مهشید بود. به تدریج در کنار این فعالیت ها، هسته های چریک شهری ن

اسی شهر را کامال به نفع جنبش انقالبی و علیه رژیم دگرگون  یشان جو س  ت های انقالبییهائی که فعال
ا  در آن زمان رفیق مهشیدنمود.   اولکه متاهل و در    نیبا  پیانتظار  اما در  ن  یوستن به این فرزند خود بود 

برای ایفای نقش هر چه انقالبی   5۹هسته ها لحظه ای درنگ نکرد. او پس از تولد فرزندش در بهمن سال 
تا زمان دستگیری به آن ادامه   ری در پیشبرد فعالیت های این هسته ها زندگی مخفی خود را شروع کرد و ت

عباس مصادره می کردند   ک هائی که رفقا به منظور پیشبرد اهداف مبارزاتی در بندر داد. انتقال موجودی بان 
چند هسته در تهران رفیق مهشید    ن دوره بود. به دنبال سازماندهیی ت های وی در ایبه تهران از جمله فعال

بانک برای  که در جهت شناسائی چند  ی  ن هسته ها در حالیهمراه با تعدادی از رفقا به تهران منتقل شد. ا
پایفه تهیها حرکت می کردند وظ  مصادره آن ان  یگاه های مناسب را هم در مقابل خود داشتند. در جریه 

ز در روز  ید نیق مهشیگاه های رفقا در کرج، رفیکی از پایبه ورش پاسداران ین تالش ها بود که پس از یهم
 ر شد.یاقوامش همراه با فرزندش دستگکی از یکرج و در منزل  در دولت آباد ۶0مهرماه سال   ۱۴سه شنبه  

ر شده بود که  یمان جمهوری اسالمی اسیطی در دست دژخیچریک فدائی خلق، رفیق مهشید معتضد در شرا
را برای وی دو    ط بازجوئی و شکنجه ذاتی آنین امر شرایغل داشت. مسلم است که ارخوار در بیفرزندی ش

ن دوره های زندگی وی بود. اما  یکی از سخت تریق،  یزندان رفبه واقع دوران    چندان سخت تر می کرد.
  ن دوران ید ایئی که کشها  ن رنج ها و سختییرغم همه ایرفیق مهشید با الهام از زنان کمونیست فدایی عل

هم هم  بق  را  پایچون  به  افتخار  با  اش  زندگی  رفیه  رژیم  مزدوران  سرانجام  رساند.  بیان  تهران  از  را  ه  ق 
قی که با  یب رفین ترتیش صادر نمودند. به ایل کردند و در همان جا بود که حکم اعدام برابندرعباس منتق

و توده های ستمد به کارگران  ورزیتمام وجودش  و همه وجودشیده  عشق می  برای    د  را صرف مبارزه 
رف بود؛  نموده  زحمتکشان  و  کارگران  انقالبی  های  آرمان  ایتحقق  زندگی  همه  که  علقی  اش  ه  ینقالبی 

عباس    سم در زندان شهرک بندریالیش بود، به دست مزدوران امپریاهی و ظلمت شب پرستان کهنه اندیس
ها از فقر و ظلم و   هائی که نجات انسان  رباران شد و جانش را فدای آرمان های انقالبی اش نمود. آرمان یت

   ها قرار دارد. ستم طبقاتی در رأس آن
 د! راهش پر رهرو باگرامی و   دمهشید معتضیاد رفیق  

 

 
 

زنان اولین گروهی هستند که در نوسانات 

 دهندادی شغل خود را از دست می اقتص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ش سه  درباره    ۲۴نبه  روز  شده  منتشر  آمار  مرکز  گزارش  ماه،  تیر 
می نشان  امسال  بهار  در  کار  نیروی  نرخ  وضعیت  چند  هر  دهد 

بیکاری کاهش یافته، اما با کاهش چشمگیر نرخ مشارکت اقتصادی  
،  ۹۸اند. به نسبت بهار سال  د زیادی شغل خود را از دست داده تعدا

الن کاسته شده که  اد شاغهزار نفر از تعد   500حدود یک میلیون و  
هزار نفر از آنها زنان شاغل هستند. به این ترتیب زنان    ۷00حدود  

حالت   بهترین  در  در    ۲0که  هستند،  کشور  کل  شاغالن  از  درصد 
 .اندرونا در سیبل بیکاری قرار داشته نتیجه رکود ناشی از شیوع ک

 

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری  

 از کوت عبداهلل در اهو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صبح روز چهارشنبه یکم مرداد ماه، یکی از کارگران شهرداری کوت  
توجهی شهرداری به  عبداهلل گفت: تجمع اعتراضی امروز در ادامه بی 

بیمه و  مزدی  معوقات  آنهتعویق  حال  ای  در  است.  گرفته  ا صورت 
از   زیادی  شمار  که  ماه  اردیبهشت  حقوق  احتساب  با  حاضر 

ماه معوقات مزدی طلبکاریم    ۳اند،  ریافت نکرده همکارانمان آن را د
که تا این لحظه از جانب شهرداری و مسئوالن شورای شهر پاسخ  

خواسته  این  به  نشده مشخصی  داده  سبز  فضای  کارگران  ما  های 
پنجشنبه  این  .  است روز  اعتراضات خود صبح  تداوم  در    ۲کارگران 

ش این  مهدیه  فرهنگسرای  مقابل  تجمع  با  ماه  دیگر  مرداد  بار  هر، 
از  خواستار پرداخت حقوق و رسیدگی به مطالبات خود شدند. یکی 
کارگران   تیر  و  خرداد  اردیبهشت،  حقوق  اینکه  بیان  با  کارگران 

است، نشده  پرداخت  عبداهلل  کوت  هاست   شهرداری  مدت  گفت: 
مسئوالن  اما  کنیم  می  تجمع  خود  بدیهی  حقوق  دریافت  برای 

ندارند. مساله  این  به  گ  توجهی  می  نمیکارگران  اجاره  ویند:  توانیم 
های خود را بپردازیم، به همه اقوام و نزدیکان مقروضیم و هیچ خانه 

 .راهی برای کسب درآمد نداریم
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 !است ای مستقل کارگری، حق کارگران  هکلتش

 پنجاه و دومین روز اعتصاب کارگران 

 هفت تپه 

روز است که کارگران هفت تپه جهت رسیدن    50بیش از  
به سر می برند.  در    به خواستهای بر حق خود در اعتصاب

این فاصله کارگران چه با تجمع در محل شرکت و چه با  
نماینده  گردهمایی   دفتر  در  روبروی  شهر    مجلسرژیم  از 

فاصله     شوش این  در  اند.  زده  فریاد  را  خود  مطالبات 
بار و   کارگران  کرده  راهپیمایی  شوش  شهر  سطح  در  ها 

جه کسی  اما  اند.  نموده  تجمع  فرمانداری  حل   تمقابل 
پا جلو نگذاشته است.   آنها  روز چهارشنبه    مشکالت  صبح 

کارگران    ۱5 اعتصاب  روز  دومین  و  پنجاه  در  ماه،  مرداد 
از کارگران در   درب  جلوی  هفت تپه، بار دیگر تعدادزیادی 

ی برگزار کردند. کارگران خواهان  فرمانداری تجمع اعتراض
پرداخت حقوق های معوقه، لغو خصوصی سازی شرکت و 

جهت ادپر اجتماعی  تامین  سازمان  به  شان  بیمه  حق  خت 
می   شان  بیمه  های  دفترچه  شدن  کارگران  معتبر  باشند. 

و   شرکت  کارفرمای  بیگی  اسد  محاکمه  خواهان  همچنین 
کا چهارشنبه  روز  باشند.  می  وی  مجازات  بار  اشد  رگران 

دیگر اعالم کردند تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و  

 .ند دادهااعتصاب ادامه خو
کارگران   روزه  پنجاه  از  بیش  اعتصاب  اهمیت  به  توجه  با 
مبارز هفت تپه به برخی از اخبار این اعتصاب در زیر اشاره  

شود: شنبه    می  سه  وکیل   ۲۴روز  زیالبی،  فرزانه  تیرماه، 
هفت تپه از محکومیت محمدرضا دبیریان،    کارگران شرکت 

به   شرکت  این  تو  ۲۲۲کارگر  تعزیری  شالق   طسضربه 
اتهامی    دو کیفری    دادگاه  عناوین  به  شوش  شهرستان 

»توهین به مقامات، نشر اکاذیب و افتراء«  خبر داد. رئیس  
آقای   علیه  گزارشی  شخصا  اطالعات  و  امنیت  پلیس 

به عنوان شاکی خصوصی  دبیریان تنظیم و ذیل آن، خود را 
قید کرده و دادگاه نیز بر اساس همین گزارش، این کارگر  

به   است  حت را  درحالی  این  است.  مل شالق محکوم کرده 
ابتالی وی به که جلسه دادگاه بدون حضور متهم به علت  

کرونا برگزار شده و او امکان دفاع از خود در موارد اتهامی  
است. نداشته  را  خبرگزاری  بهمچنین    انتسابی  گزارش  ه 

کارگران هفت تپه و پس از    امین روز اعتصابهرانا در سی 
  وقتی که راهپیمایان   در سطح شهر شوش آنها  ی  یااز راهپیم

فرمانداری ساختمان  مقابل  تجمع    در  به  دست  شهر  این 
های   نام  به  کارگر  چهار  ابراهیم زدند   بهمنی،  یوسف 

، از فعالین  عباسی منجزی، محمد خنیفر و مسلم چشم خاور
امنیتی  با ضرب و شتم  تپه    کارگری هفت  توسط نیروهای 

تیر ماه،    ۲۶روز پنج شنبه  زارش ایلنا   گ  به  .باز داشت شدند
 آزاد شدند.   به قید کفالت کارگر بازداشتی هفت تپه   ۴
انتشار گفتگوی    به کارفرمای    با  ایلنادنبال  بیگی  اسد  امید 

تیر   ۱۶روز دوشنبه دزد هفت تپه و دروغ های که گفته بود 
شده   ارائه  ارقام  و  اعداد  به  تپه  هفت  کارگران  یکی   ماه، 

رمای این شرکت پاسخ داد. در  متن پاسخ این  ارفتوسط ک
اسدبی آقای  است:  آمده  فعال  کارگر  بسیار  زمینه  دو  در  گی 

په را قبل از واگذاری بسیار  است اول اینکه شرایط هفت ت
اینکه شرایط فعلی را بسیار آرمانی  وخیم جلوه دهد و دوم 

هزار هکتار    ۲۴توصیف کند درحالیکه هفت تپه را با حدود  
و وسع زهکشی    ۱۲حدود    ت  و  تسطیح  اراضی  هزار هکتار 

حدود     Aسکالشده   تولید  تحویل    5۷و  شکر  هزارتن 
ایشان  هز  ۱۹گرفتند و تولید آن را به حدود   ارتن رساندند. 

تپه   که هفت  ایشان    ۱۱تا    ۱0فرمودند  دارد.  پرسنل  هزار 
داند سال هنوز تعداد دقیق کارکنانش را نمی   5بعد از حدود  

این   به  میمیزو  آمار  فراوان  اغراق  با  تپه ان  هفت  دهد. 
نفر نیروی ثابت )رسمی و قراردادی( دارد و در    ۳۴00حدود  

بهره نیروی   ۲500حدوداً    نیز  ۹۸-۹۹برداری  فصل  نفر 
ممکن   حالت  باالترین  در  جمعاً  یعنی  است؛  داشته  فصلی 

نفر نیرو دارد. در مورد بعدی ایشان گفتند که   5۹00حدود  
کند که  ان حقوق ماهیانه پرداخت می رد توم لیا می  ۲۴حدود  

بدون   گذشته  سال  حقوق  و  است  محض  کذب  هم  این 
  ۱۳ما، حدوداً  احتساب حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفر

  ۹۹میلیارد تومان بوده و با احتساب دستمزد جدید در سال  
حدود   دیگر   ۱۷به  موردی  در  است.  رسیده  تومان  میلیارد 

سال است    5نیروی مازاد داریم و    ۲000اند که  ایشان گفته
هفت   در  جدید  تولیدی  واحدهای  در  فعالیت  انتطار  در  که 

که چگونه است که  تپه هستند، سوال ما از ایشان این است  
بخش  مدیران  نامه  اکثر  شما  به  شرکت  مختلف  های 

کرده نوشته اعالم  و  شما اند  از  و  دارند  نیرو  کمبود  که  اند 
  ۲000گویید  اند، آن وقت شما میده تقاضای تامین نیرو کر

در   چرا  پس  دارید  مازاد  نیروی  اگر  داریم؟  مازاد  نیروی 
مصاحبه  افکار  تمامی  فریب  برای  خود  اعالم  های  عمومی 

کار  می جویای  جوانان  بروی  تپه  هفت  آغوش  که  کنید 
  منطقه باز است؟

 

تجمع کارگران شرکت هپکو در اعتراض به  

 شغلیسردرگمی و بالتکلیفی 

مرداد ماه، کارگران شرکت هپکو در اعتراض    ۱۱ز شنبه  و ر
ظرفیت  آمدن  پایین  و  کار  عدم   از  ناشی  سردرگمی  به 
زیر پل شهید   و  تولید، در محوطه شرکت  عملیاتی خطوط 

زدند اعتراض  به  دست  جرکت    .بختیاری  این  ادامه  در 
یکشنبه   روز  حدود    ۱۲اعتراضی  ماه،  از    ۲00مرداد  نفر 

شرکت  دهپ  کارگران  برای  دیگر  کو،  بار  متوالی،  روز  ومین 
دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض به ناتوانی  
شرکت و عدم توجه دولت به آن برای فعال سازی ظرفیت 
معوقات   باید  گویند:  می  و  هستند  معترض  تولید،  خطوط 
اما   شود  جلب  آنها  رضایت  تا  شود  پرداخت  پرسنل  مزدی 

مالکی وضعیت  باید  شابتدا  روشت  را  از  رکت  پس  کنند.  ن 
زنی که هپکو  ها بازی با افکار عمومی و طرح این گمانه ماه 

می  واگذار  ایمیدرو  یا  ایدرو  سهام    55شود،  به  از  درصد 
واگذار   اجتماعی  تامین  سازمان  به  را  آن  غیرمدیریتی 

کرده  کرده  مکلف  را   اجتماعی  تامین  سازمان  دولت،  اند. 
پایان سال  رسهام خود  از  درصد    ۱۷است که مازاد بر   ا تا 

کارگران    ۹۹ تکلیف  میان  این  در  اما  برساند؛  فروش  به 
آید، داند چه بالیی بر سرمان می روشن نیست و کسی نمی

که    حالی  هستیم  ۷۶0در  کارگر  دوشنبه     .نفر    ۱۳روز 
ادامه  هپکو  شرکت  کارگران  اعتراض  ماه،  و    یافت  مرداد 

رسان با  تماس  در  کارگران  از  هجمعی  که  اعالم  ردند:  ا، 
گوش    ۳00حدود   به  را  خود  صدای  تا  کردیم  تجمع  نفر 

و مقام  استان  برسانیم. مدیران  و...  کار  وزارت صمت،  های 
روز هیچ یک از آنها به دیدارمان نیامدند. به نظر   ۳در این  

سهام  نمی شدن  دست  به  دست  تا  اعتراضمان  که  رسد 

 . شرکت، شنیده شده باشد

تیر ماه، نماینده    ۳0وشنبه  روز دت که  اس  الزم به یاد آوری 
از   اسالمی  در مجلس  جمهوری  خنداب  و  کمیجان  اراک، 

ای خطاب به رئیس جمهور، شورای اسالمی با ارسال نامه 
بر   مبنی  وزیران  هیئت  تصمیم  اجرای  توقف  خواستار 
تامین   سازمان  به  هپکو  شرکت  در  دولت  سهام  واگذاری 

: همانگونه  هه بود کشد  قید. در این نامه  ه بوداجتماعی شد
ترین و  که مستحضرید شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمی

ماشین  تولیدکننده  واحد  و  مجهزترین  راهسازی  آالت 
های مالکیتی  گرفتار بحران  ۱۳۹5عمرانی در کشور از سال  
های گذشته کارگران این شرکت  و مدیریتی شد و طی سال

ذ دغدغه  و  بالتکلیفی  شرایط  در  بابت    هنیهمواره 
اند و تولید در این  های معوقه و آینده شغلی خود بوده حقوق

یکم   جلسه  به  عنایت  با  است.  بوده  متوقف  عمال  شرکت 
بنگاه   ۱۳۹۸مهرماه   واگذاری  توجه  هیئت  با  و  دولتی  های 

سهام  توانایی  عدم  اداره  به  در  هپکو  شرکت  خصوصی  دار 
فعال مشکالت  ادامه  از  جلوگیری  منظور  به  و  یت  شرکت 

این به بخش    تولیدی  واگذار شده  شرکت، مقرر شد سهام 
خصوصی، به دولت منتقل شود و پس از ساماندهی و رونق  

سازمان خصوصی  توسط  این شرکت  فهرست  در  در  سازی 
گروه  شرکت در    ۲های مشمول  گیرد،  قرار  واگذاری  برای 

در   هپکو  شرکت  در  تولید  رونق  منظور  به  راستا  همین 
حضور  جلسه  در  رئیمعاای  اول  شد  س ون  مقرر  جمهور 

صنایع   توسعه  سازمان  اختیار  در  شده  یاد  شرکت 
پیشنهادی   شرایط  متعاقبا  که  گیرد  قرار  معدنی)ایمیدرو( 

نامه مورخ   قالب  در  امر  این    ۱۳۹۹خرداد    ۱۳برای تحقق 
  سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون 
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ئت وزیران  هی اول رئیس جمهور برای طرح و تصویب در   
تیر    ۱۴ه شد. لیکن متاسفانه به یکباره در جلسه مورخ  ارائ

شرکت    ۱۳۹۹ در  دولت  به  متعلق  سهام  وزیران،  هیئت 
هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به  
دیگر  وقت  چند  تا  نیست  معلوم  و  شد  واگذار  سازمان  این 

بر آن  کارکنان  و  هپکو  شرکت  بالتکلیفی  حل  ای  باید 
ی و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان  فرایند ادار

این   منتتخب  جدید  مدیریت  استقرار  و  اجتماعی  تامین 
ادامه یابد.در شرایط کنونی این سوال جدی وجود   سازمان 
دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و  

و   است  بوده  مطرح  نیز  شرکت  این  امور    آیا ساماندهی 
دست سال  تحت    چندین  شرکت  این  شدن  دست  به 
مدیریت و  آیا  مالکیت  است؟  نبوده  کافی  گوناگون  های 

معنی   به  هپکو  شرکت  در  دولت  سهام  مجدد  واگذاری 
این   امور  ساماندهی  در  دولت  ناتوانی  به  اذعان  و  اعتراف 
خواهشمند   لذا  نیست؟  آن  در  تولید  رونق  ایجاد  و  شرکت 

اجر فرمایید  دستور  های  است  در  تصمیم  وزیران  این  یئت 
مبنی بر واگذاری سهام دولت در شرکت هپکو متوقف شده  
و تا زمانی که این شرکت از شرایط تولیدی مناسب و پایدار  
مدیریت  و  شود  خودداری  آن  واگذاری  از  نشده،  برخوردار 
سهام دولت در این شرکت تا زمان رسیدن به شرایط فوق  

 .ار گیردعدن و تجارت قر، مالذکر در اختیار وزارت صنعت
 

 شرکت نفت سنگین قشممعترض کارگران 

 دست از کار کشیدند 

مرداد ماه، کارگران شرکت نفت سنگین قشم    ۱۱روز شنبه  
در اعتراض به عدم پرداخت بخشی از مطالبات خود، دست  
این کارگران   از کار کشیدند و مقابل شرکت تجمع کردند. 

مختلف   پیمانکار  چند  برای  گویند: می   کار که  می  کنند، 
اند به صورت منظم  های گذشته نتوانسته پیمانکاران در ماه 

تس کارفرما  گزارش،  با  این  اساس  بر  کنند.  حساب  ویه 
و   پارسیان  پاالیشگاه  کارگران  و  کارکنان  همزمان 

فازهای   کارگران  از  جمعی  و  المرد    ۲۴و    ۲۲پتروشیمی 
اعترا در  کنگان،  در  جنوبی  پارس  بپاالیشگاه  عدم  ض  ه 

 .واریز حقوق و مزایای خود، اعتصاب کردند
 

 تجمع نمایندگان تعاونی های 

 آبران سد دوستی  
روز چهارشنبه یکم مرداد ماه، گروهی از نمایندگان تعاونی  
آب   افزایش  به  نسبت  اعتراض  در  دوستی  آبران سد  های 

در   کشاورزی  جاری  سال  آبه  حق  فرمانداری  بهای  محل 
با فرماندار شدند. یک عضو شورای  ار  تجمع و خواستار دید

نمایندگان  شهر   چهارشنبهِ  امروز  اعتراض  گفت:  سرخس 
به   توجه  با  آب  نرخ  افزایش  به  نسبت  آبران  های  تعاونی 

آبی   سال  در  مکعب    ۹۹  –  ۹۸اینکه  متر  هر    ۴۲0قیمت 
ریال تعیین و قرارداد بسته شده کامال منطقی است چرا که  

اخت کرده و دیگر قادر  پردچک و مدارک وصول حق آبه را 
کنند.  توجیه  زارعین  برای  را  دیگری  بهای  اضافه  نیستند 

از ها    متاسفانه  تعاونی  به  شهرستان  آب  منابع  اداره  سوی 
  ریال ابالغ شده   ۷۶0موضوع افزایش بهای آب به بیش از  

جاری   سال  ابتدای  در  شده  بسته  داد  قرار  به  توجه  با  که 
افزایشی   چنین  بار  زیر  عمل  نخوزارعین  این  و  رفت  اهند 

تبعات ناخوشایندی در سالی که به جهش تولید تاکید شده  

 .خواهد داشت
 

 تجمع کارگران میدان نفتی 

 آزادگان شمالی  
چهارشنبه   آزادگان    ۸روز  نفتی  میدان  کارگران  ماه،  مرداد 

شمالی دست از کار کشیده و  مبادرت به تجمع کردند. بر  
این   اعتصاب  گزارش،  این  به  کاراساس  اعتراض  در  گران 

افق صورت   ایران  جانب شرکت  از  پایین  دستمزد  پیشنهاد 
واقع بخش شمالی   در  آزادگان شمالی  میدان  است.  گرفته 

می میدا آزادگان  حدود  باشن  مساحتی  که  کیلومتر    ۴۶0د 
کیلومتری جنوب غربی  ۱۲0مربع را داراست. این میدان در 

عر و  ایران  مشترک  مرز  منطقه  در  در  اق  اهواز،  عمدتاً  و 

 .تاالب هورالعظیم واقع شده است
 

ماهه کارگران شهرداری   ۷معوقات مزدیِ 

 لوداب در کهگیلویه و بویراحمد
پنجشنبه   کا  ۲روز  ماه،  شهرداری  مرداد  کارگران  و  رکنان 

لوداب )گراب سفلی( در کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض  
مزایای   و  حقوق  پرداخت  عدم  خوا  ۷به  خود،  ر  ستاماهه 

و  به  جدی  این  رسیدگی  حقوق  پرداخت  بحرانی  ضعیت 
شده  پرداخت  شهرداری  آنها  درخواست  ترین  عمده  اند. 

مزایای   و  ماموری  ۷حقوق  عیدی،  شامل  اخیر،  و  ماه  ت 
باشد. تعداد کارکنان و کارگران شهرداری  حقوق ماهیانه می 

رسمی،    ۱۸لوداب   نفر  و    5نفر شامل یک  پیمانی    ۱۲نفر 

 .ستنفر شرکتی ا
 

تجمع جانبازان وزارت نفت در اعتراض به  

 های قانونیعدم اجرای بخشنامه
شنبه   سه  در    ۷روز  شاغل  جانبازان  از  جمعی  ماه،  مرداد 

وزارت نفت گفتند: جانبازان با تجمع مقابل ساختمان وزارت  
نفت خواستار اجرای قانون هستند. اعتراض اصلی جانبازان  

مزدی خود است.  ای  نفت به کاهش سطح دستمزد و مزای
بخشنامه   دارند  درخواست  نفت  وزارت  مسئوالن  از  آنها 

 .ارج شودجدید از دستور کار خ

سریش شهرداری  کردستان  آباد  کارگران 

 انداز اسفند ماه سال گذشته حقوق نگرفته
مرداد ماه، کارگران شهرداری سریش آباد    ۸روز چهارشنبه  
معوق دارند،  زد  ماه دستم  ۴قروه کردستان که  در شهرستان  

به  گفتند:   مربوط  گرفتیم،  که  دستمزدی  آخرین 

است و بعد از آن دیگر حقوق    ۹۸اسفندماه سال  

ما نیز به موقع به حساب    نگرفتیم. حتی حق بیمه 

مسئوالن شهرداری شود.  تامین اجتماعی واریز نمی 

کسریش و  شهرداری  در  مازاد  نیروی  وجود  مبود  آباد، 
  ه تاخیر در پرداخت معوقات مزدی هاننقدینگی و اعتبار را ب

اعالم کرده  و  به  کارگران کرده  اعتبار  تامین  اند در صورت 

 .زودی مطالبات مزدی کارگران پرداخت خواهد شد
 

تجمع بازنشستگان شرکت واحد در  

 اعتراض به عدم پرداخت سنوات خدمت
دوشنبه   واحد   ۶روز  شرکت  بازنشستگان  ماه،  مرداد 

اعترا در  ناتوبوسرانی  سنوات  ض  پرداخت  عدم  به  سبت 
شرکت   مرکزی  ساختمان  مقابل  )خیابان  خدمت،  واحد 

اند. پس از مدتی با درخواست مدیریت هنگام( تجمع کرده 
به سالن کنفرانس ساختمان رفتند ولی با توجه به شلوغی  

چند تن از نمایندگان  سالن کنفرانس با درخواست مدیریت  
نس ماندند و الباقی  فرابرای مذاکره با مدیریت در سالن کن

ا کردند.  ترک  را  کنفرانس  سالن  کارگران  کارگران  ین 
اند اما به هر  بازنشسته شده  ۹۸بازنشسته عموما اسفند ماه  

شان پرداخت شده  درصد حق سنوات   ۶0تا    50یک از آنان  

 .است
 

به  کارگران پیمانکاری آب و فاضالب اهواز 

  ف دستمزد و مزایا با کارگران اختال خاطر 

 ، معترضند! میرس
شنبه   در    ۱۱روز  شاغل  پیمانکاری  کارگران  ماه،  مرداد 

در   تبعیض  به  اعتراض  در  اهواز  فاضالب  و  آب  شرکت 
پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و  
قرارداد مستقیم، دست از کار کشیده و تجمعی را در مقابل  

ند و  اشتب خوزستان بر پا دساختمان اداره کل آب و فاضال
 تبعیض شدند.  خواستار رفع این

قانونی   حقوق  دریافت  خواستار  ما  گویند:  می  کارگران 
کنند.   می  دریافت  رسمی  کارکنان  که  هستیم  نیرو  وزارت 
که   اهواز  فاضالب  و  آب  شرکت  پیمانی  کارگران  تعداد 
شامل مشاغلی همانند تلمبه چی ، اپراتور ایستگاه های آب  

نفر در شهر    ۳00کم به  دست  ود،شب و غیره ... میوفاضال
می  و  اهواز  رسمی  کار  نیروی  برخالف  کارگران  این  رسد. 

قرارداد مستقیم مجموعه آب و فاضالب از مزایایی همانند  
کاری، پاداش و کارانه، بن، حق لباس و سایر خدمات  اضافه 

 .عرفی محروم هستند
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 ! ه آزادی ست نها راه رسیدن ب ه تمبارزه مسلحانه ک  نده باد ز

پارس   ۲۴و  ۲۲کارگران فازهای نارضایتی 

 و دستمزد دریافتی  قوقجنوبی از میزان ح
دوشنبه   پیمانکاری    ۱۳روز  کارگران  از  جمعی  ماه،  مرداد 

پارس جنوبی گفتند: دستمزد ما ناعادالنه    ۲۴و    ۲۲فازهای  
دهیم، دستمزد  است. ما به نسبت کار سختی که انجام می

می  دریافت  ناچیپایینی  دستمزدهای  همین  با  کنیم.  هم  ز 
می  پرداخت  بسیار  ضتاخیر  در  و  من  شود.  شغلی  امنیت  از 

م و هر لحظه ممکن است کار  بهره هستیامید به آینده بی
ما بدون  کارگران همچنین گفتند:  از دست بدهیم.  را  خود 

های قانون کار مشغول به کار هستیم. با تجمع در  حمایت
به   را  خود  اعتراض  صدای  داشتیم  قصد  مجتمع  محوطه 

 .گوش مسئوالن باالتر برسانیم
 

در   روندان تبریزیشه تجمع مردمی 

 اعتراض به قطع مکرر آب آشامیدنی

مرداد ماه، به گزارش کولبر نیوز، تعدادی    ۸روز چهارشنبه  
از شهروندان ساکن تبریز در اعتراض به قطع مکرر آب در  
از این شهرستان دست به تجمع زده و خواستار   بخشهایی 

مشکل  این  رفع  برای  مسئوالن  اساس   پیگیری  بر  شدند. 
اسگز  این ماه  دو  از  بیش  در  ارش،  آشامیدنی  آب  که  ت 

دالیلی   به  شهرستان  این  در  شهروندان  مسکونی  منازل 
می  قطع  مسئوالن  نامعلوم  سوی  از  اقدامی  تاکنون  و  شود 

 .برای رفع این مشکل صورت نگرفته است
 

تجمع کارگران کنتورسازی قزوین در 

 ض به مطالبات معوقه خوداعترا
شنبه   سه  کارگراما  مرداد  ۷روز  کارخانه  ه،  در  معترض  ن 

جلسه  در  گفتند:  ایران  پیش  کنتورسازی  هفته  که  ای 
اعضای شورای کارگری کارخانه این واحد تولیدی با معاون  
از مسئوالن  نفر دیگر  و همزمان چند  استانداری  اقتصادی 

ر شد با فروش سهام در محل استانداری برگزار کردند، قرا
کلر"شرکت   متعلق  "نیرو  حدود    به   که  است  کنتورسازی 

میلیارد تومان مطالبات مزدی و بیمه کارگران پرداخت    ۲0
برخالف  مسئوالن  گذشته  روزهای  در  متاسفانه  شود. 

 "نیرو کلر"اند سهام شرکت  ای که به امضاء رسانده مصوبه
اند و  ان فروختهمیلیارد توم ۱۷تا   ۱۶را به ارزش مالی حدود  

دادگستری برای پرداخت    ساببجای آنکه این مبلغ را به ح
نند، به دالیل نامعلومی آن را به  مطالبات کارگران واریز ک

اکنون دست ما کارگران به  اند و هم خزانه دولت واریز کرده 

سال   از  کارگران  نیست.  بند  ماه    ۲۶تاکنون    ۹5جایی 

  .مطالبات مزدی معوقه دارند
اه،  د م مردا   ۴ان کارخانه کنتورسازی قزوین روز شنبه  کارگر
تا پایان سال    ۹5ع رسانی کرده بودند که : ما از سال  اطال
که    ۲۶حدود    ۹۸ داریم  افتاده  عقب  مزدی  مطالبات  ماه 

به سال    ۹حدود   مربوط  مطالبات  این  از  در    ۹۸ماه  است. 
نیز حقوق پایان فروردین سال جاری  تا  اینکه  مان علیرغم 

کارگران  ت.  با کارفرما قرارداد داشتیم، پرداخت نشده اس  ماه
مد از  شرکت  شدن  خارج  افزودند:  ادامه  بخش  در  یریت 

خصوصی یکی از مطالبات اصلی کارگران کنتورسازی است  
و اگر نهادی، دولتی باشد که بتواند از این کارخانه حمایت  

 .کند، قطعا بخش اعظم مشکالت ما برطرف خواهد شد
د  ورو تیر ماه، با    ۱۷شنبه روز سه اد آوری است که الزم به ی

ور به استان قزوین، کارگران واحد تولیدی جمهمعاون رئیس 
،بار دیگر در  ۹۸بهمن ماه    ۲۹کنتورسازی با توجه به تجمع  

مقابل دفتر نماینده ولی وقیه دست به تجمع زدند. کارگران  
با اشاره به این مطلب که در تجمع قبلی مسئوالن استانی  

شیخ  مسجد  ممقابل  بودند  داده  قول  این  شکال االسالم  ت 
تا   تولیدی  ماه    ۲0واحد  می   ۹۸اسفند  تاکید  حل  شود، 

تع به  شرکت  و  نشد  حل  مشکل  متاسفانه  طیلی  کردند: 
بیکاری   بیمه  برای  شد  خواسته  کارگران  از  و  شد  کشیده 
پرداخت   برای  اقدامی  امروز سه شنبه  هیچ  تا  اقدام کنند. 
و   نشده  انجام  مسئوالن  ازسوی  کارگران  به  بیکاری  بیمه 

به  زدین حقوقی    ۴ک  شرکت  این  کارگران  که  است  ماه 
نکرده  و دریافت  مدیرعامل  ید  خلع  موضوع  بود  قرار  اند. 

تا  مال شرکت  حرکت    ۹۸اسفند    ۲0ک  این  که  شود  اجرا 
رایزنی به  کارخانه  باتوجه  و  شد  متوقف  پرده،  پشت  های 

 . تعطیل ماند

 

اخراج یکی از نمایندگان کارگران توسعه  

 صنعت آذربایجان
چهارشنبه  گزابه   روز  نمایندگان مرداد    ۸رش  از  ماه، یکی 

کارخانه   مدیریت  گفت:  آذربایجان  صنعت  توسعه  کارگران 
حاضر نشد حضور مرا به عنوان نماینده صنفی کارگران در  
حکم   غیرمنتظره  اقدامی  در  بپذیردو  مطالباتشان  پیگیری 
سال   ماه  آبان  گفت:  ادامه  در  وی  کرد.  صادر  مرا  اخراج 

)گذشت آذربایج(  ۹۸ه  صنعت  توسعه  یک  شرکت  به  ان 
با  سرمایه  دارد  مالی خوبی  آورده  بود  که مدعی  گذار جدید 

تعهد بر گسترش تولید و حفظ اشتغال و پرداخت مطالبات  
ورود سرمایه  بدو  از  واگذار شد.  امنیت کارگران  گذار جدید، 

ی مان از دست رفت و تیم جدید مدیریتی هیچ برنامه شغلی 
دام از کارگران  تولید کمباین نداشتند. هر ک  رای مشخصی ب

بین   کارخانه  کارخانه    50تا    ۲0این  از  تومان  میلیون 
طلبکارند و کارفرمای جدید متعهد به پرداخت این مطالبات  
معیشتی   وضعیت  و  نظر  به  توجه  بدون  اما  است  شده 
کارگران، مقرر کرده است مطالبات را به مرور و به صورت 

کارگرانی  همچنین اسامی شمار دیگری از  د.  اقساطی بپرداز
اند نیز در لیست اخراج  که به هر نحو با من در ارتباط بوده 

  .اندقرار گرفته 

نیروهای شرکتی شاغل در  اعتراصی مع تج

 های بهداشت و درمان حوزه
نندگان در مقابل وزارت  کمرداد، تجمع   5صبح روز یکشنبه  

ا پرستاری،  نیروهای  شامل  که  عمل،    تاقبهداشت 
و...  تغذیه  پزشک،  روانشناس،  آزمایشگاهی،  هوشبری، 

شرکتشومی حذف  خواستار  و  ند،  پیمانکاری  واسطه  های 
تبدیل وضعیت استخدامی خود به صورت پیمانی و رسمی  
تنها  شرکتی  نیروهای  گویند:  می  معترضین  هستند. 

های خود  های صنفی دارند. ما صنفی بودن خواسته خواسته 
بنره  در  یرا  میا  تبعیض  ادآوری  رفع  خواهان  تنها  و  کنیم 

ب رسمی  نیروهای  تبدیل  میان  هستیم.  شرکتی  نیروهای  ا 
شرکتی  نیروهای  برای  جهت  این  از  استخدامی  وضعیت 
اهمیت دارد که آنها با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی  

کنند ن در مراکز بهداشتی و درمانی کار می کار و کمتر از آ
اند. این در  بهرهغلی نیروهای رسمی بیی شو از تمام مزایا

مقا بار  که  است  و شرایطی  درمانی  مراکز  در  کرونا  با  بله 
 .بهداشتی بیشتر بر شانه نیروهای شرکتی است

 

تجمع کارگران سابق کارخانه سیمان 

لوشان در اعتراض به محقق نشدن وعده  

 ازگشت به کار ب
کارخانه    ابقمرداد ماه، شماری از کارگران س  5روز یکشنبه  

در   تجمع  با  لوشان،  سنگ  سیمان  معدن  ورودی  محدوده 
کار   به  بازگشت  وعده  نشدن  محقق  به  اعتراض  در  آهک 
بر   زدند.  تجمع  به  دست  کارخانه،  خریدار  سوی  از  خود 

طیلی  بعد از اعالم تع  ۹۲اساس این گزارش، مرداد ماه سال  
کارگران،  از  زیادی  بیکاری شمار  و  لوشان    کارخانه سیمان 

این    ۶۷چنان  هم هستند.  خود  کار  به  بازگشت  منتظر  نفر 
که این کارخانه با همه    ۹5کارگران مدعی هستند از سال  

به یک   به همراه یک معدن بزرگ سنگ آهک  تجهیزات 
پیمانکار سنگ فروخته شد، خریدار  متعهد شد همه آنها را  

از    در بعد  و  امروز  تا  که  کند  کار  به  این مجموعه مشغول 
او  ل،  سا  ۴گذشت   و  نشده  محقق  کارفرما  وعده  هنوز 

 . های دیگر جذب کرده استنیروی کار خود را از استان 
 

 ماه ۸تا  3کارگران پیمانکاری 

 ت مزدی دارند معوقا 
چهارشنبه   روز  گزارش  خانه    ۸به  اجرایی  دبیر  ماه،  مرداد 

نامه  در  باشد  ساز می  رژیم  نهادی  که  مازندران  ای،  کارگر 
م به  اشاره  پیمانکاری  ِ ماهه   ۸تا    ۳ات  عوقضمن  کارگران   
پروژه  در  و  شاغل  برنامه  سازمان  رئیس  از  مختلف،  های 

دستمز پرداخت  برای  کرده  درخواست  کارگران  بودجه  د 
بودجه  پروژه،  هر  اعتبار  از محل  مخصوص  پیمانکاری،  ای 

در نظر گرفته شود. وی در این نامه به تخلفات کارفرمایان  
کرده  اشاره  کارگران  و    پیمانکار  بیمه  حق  است:  آورده 

 .شودپیمانکاری نیز به موقع پرداخت نمی
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 ! رددکارگر زندانی آزاد باید گ

دالت کشور  تجمع کارکنان دفاتر سهام ع 

 در مقابل ساختمان مجلس 
یکشنبه   بیکارشدة    ۱۲روز  کارکنان  از  شماری  ماه،  مرداد 

دفاتر سهام عدالت از مناطق مختلف کشور به تهران آمدند  
معترض   کارکنان  کردند.  تجمع  مقابل ساختمان مجلس  و 

می هستند  خود  سابق  کار  به  بازگشت  خواهان  گویند:  که 
سال فعالیت در دفاتر  ۱۳نفر هستیم که پس از   ۱500حدود  
از روز شنبه  های تعاونی سهاشرکت مرداد ماه    ۴م عدالت، 

سال جاری بدنبال دستور العمل جدید شورای عالی بورس  
ایم. عدم مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت، از کار بیکار شده 

کارکنان   شغلی  امنیت  به  بورس  عالی  شورای  توجه 
که  تعاونی کشور  سطح  در  عدالت  سهام  سال    ۱۳های  

زحمات و  دارند  بیمه  و  کار  سهام    سابقه  کارکنان،  این  
عدالت را به ثمر رسانیده است، عامل تجمع امروز کارکنان 

  .سهام عدالت است
  ۱۳کارکنان معترض دفاتر سهام عدالت کشور روز دوشنبه  

حوالی ساعت   گفتند که  ماه،  اینکه    ۸مرداد  از  قبل  صبح  
سازمان   ساختمان  مقابل  روز  دومین  برای  خودرا  تجمع 

د ادامه  سازی  قضائیه   خصوصی  قوه  ساختمان  به  هیم 
نامه  و  کردیم  وضعیت  مراجعه  از  پیگیری  برای  را  ای 

مان به دفتر رئیس قوه قضائیه دادیم. بعدازظهر امروز، شغلی 
خصوصی  سازمان  نمایندگان رئیس  از  دعوت  با  سازی 

امنیت   موضوع  با مطرح کردن  داد  وعده  کارکنان معترض 
کارکنان   مزدی  معوقات  پرداخت  و  های  تعاونیشغلی 

کند.   پیگیری  را  آن  بورس،  شورایعالی  در  شهرستانی 
به   که  همکارانمان  از  جدا  گفتند:  معترض  کارکنان 

از بقیه، پیگیری مطالباتمان را برعهده گرفته  اند، نمایندگی 
های مختلف کشور به  مابقی که از دفاتر شهرستان و استان 

سازما رئیس  وعده  به  اعتماد  با  بودند  آمده  ن  تهران 
سازی و مدیر کل دفتر سهام عدالت با پایان دادن  خصوصی

و کار   راهی محل سکونت  روزه خود، همگی  به تجمع دو 

 .خود شدند
 

به کارگران بیکار شده در دوران کرونا  

 هنوز بیمه بیکاری تعلق نگرفته است
یکشنبه   از    5روز  یکی  ماه،  در  مرداد  بیکارشده  کارگران 

می کرونا  فدوران  از  بیکاری  گوید:  بیمه  برای  ماه  روردین 
به   بیکاری  مقرری  بابت  ریالی  هنوز  اما  ام  داده  تقاضا 
اینکه   بیان  با  کارگر  این  است.  نشده  واریز  من  حساب 
این  در  تقصیری  هیچ  ما  و  بوده  ارادی  غیر  ما  بیکارشدن 

نداشته  سازمان زمینه  مسئوالن  از  اجتماعی    ایم،  تامین 
پردا با  ارتباط  در  دارد  بیکاری درخواست  بیمه  مقرری  خت 

کرونا   بیکارشدگانِ  تا همه  آورند  عمل  به  را  الزم  اقدامات 
بیمه هر  حق  که  مقرری  این  از  است،  بتوانند  پردازی 

مرداد ماه،    ۳مند شوند. این در حالیست که روز جمعه  بهره
بیمه  امور  تامین مدیرکل  واریز   شدگان سازمان  از  اجتماعی 

برای   بیکاری کرونا  از مشموالن در کشور  د  ۹0بیمه  رصد 

 .خبر داده است

کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری  

 ماه معوقات مزدی ۸و  بندر امام

دوشنبه   مجموعه    ۶روز  کارگران  از  جمعی  ماه،  مرداد 
در   داشتند:  اعالم  خوزستان  استان  در  امام  بندر  شهرداری 

ما    ۸حال حاضر حدود   ماه مزد معوقه طلبکاریم. مطالبات 
به  مربو الباقی    ۳ط  و  است  ماه معوقات مزدی سال جاری 

مکرر   تاخیر  به  کارگران  است.  گذشته  سنوات  به  مربوط 
بوده خودمعترض  زمانی     مطالبات  چه  تا  داشتند:  اظهار  و 

حدود   ما  بمانیم؟  خود  مطالبات  دریافت  منتظر    ۸00باید 
خدماتی   و  سبز  فضای  بخش  در  که  هستیم  کارگر 

ی مشغول به کار هستیم. اینکه به شهرداری بندر امام خمین
حقوق  همیشه  کارگر  ماهه  عنوان  چندین  تاخیر  با  را  مان 

مامی چندین  همچنین  بماند؛ٌ  بیمه گیریم،  معوقات  ای  ه 
ای برای دریافت خدمات درمانی،  داریم که در سوابق بیمه 

هایی روبرو کرده است. کارگران شهرداری  ما را با گرفتاری 
ا بیان  با  امام  و  بندر  نداریم  مشخص  شغلی  وضعیت  ینکه 

و   امضا  به صورت سفید  پیمانکار  چندین  با  ما  قراردادهای 
ر مقام کارفرمای اصلی  یکسویه است، بنابراین از شهردار د

بیشتر  پیمانکاران  عملکرد  بر  را  خود  نظارت  داریم  انتظار 
بی هم کنند.  که  شغلی  شرکت ثباتی  حضور  با  های  اکنون 

نی با آن مواجهیم، قدرت اعتراض را  ای نیروی انساواسطه 

 .از کارگران گرفته است
دوشنبه   و    ۱۳روز  خدماتی  کارگران  از  جمعی  ماه،  مرداد 
امام اعالم داشتند: روز دوشنبه فضای سبز   شهرداری بندر 

یک    ۶ که  بودند  کرده  وعده  شهری  مسئوالن  ماه،  مرداد 
خت  ماه از معوقات مزدی کارگران را در روز های آینده پردا

می کنند و منابع مالی آن هم تامین شده است ولی هنوز  

 .به وعده خود عمل نکرده اند
 

اعتراض و شکایت بازنشستگانی که در  

 نیستند تعیین سرنوشت خود دخیل
بازنشستگان   ایلنا،  خبرنگار  ماهِ  مرداد  یکم  روز  گزارش  به 

سیاست  از  اجتماعی  سازمان  تامین  رفاهی  و  مزدی  گذاری 
پرسند: وقتی صفر تا صدِ منابع سازمان  ند و می رضایت ندار

هرطور  دولت  چرا  پس  گرفته  کارگران شکل  بیمه  حق  با 
های آن  داند در تخصیص منابع و دارایی که خود صالح می 

کند؟ مگر سازمان تامین اجتماعی، نهادی  گیری میتصمیم
تصمیم  مشمول  که  است  شود؟!  گیریدولتی  دولت  های 

ی بگیران خود وعده عی مدام به حداقل سازمان تامین اجتما 
و    ۲مستمری   ماه    ۸00میلیون  مرداد  از  تومانی  هزار 

درصد زیاد کرده و  ۱5دهد و سایر سطوح مزدی را فقط می
فقط  ق بازنشستگان  به  است  خدمات    5رار  تومان  میلیون 

هزینه   باید  آیا  که  اینجاست  سوال  بدهند.  رفاهی 
تن از سطح اشتغال، های کالن ناصحیح مانند کاسسیاست 

بیمه  تخلفات  با  مقابله  عدم  و  بیکاری  نرخ  رفتن  ای  باال 
و  گسترده منابع  گرفتن  کاستی  موجب  که  کارفرمایان  ی 
سایر    های سازمان شده است، بر دوش بازنشستگانورودی

دولت  که  سازمان  ناخوانده  مهمانان  بار  آیا  باشد؟!  سطوح 
بیمه  این  به  اجباراً  را  نه دولتی تحمیل  گر خصوصی  آنها  و 

 !بگیران بیفتد؟کرده است، باید بر دوش مستمری 
 

مصدومیت   و  باختن  در    ۲۹جان  کارگر 

 ماه اول سال 3شرقی طی  آذربایجان
مرداد ماه، به گزارش فارس، مدیرکل پزشکی    ۳روز جمعه  

آذربایجان  کرد:  قانونی  اعالم  ماهه    ۲۹شرقی،  سه  در  نفر 
از کار در استان جان خود را    اول امسال بر اثر حوادث ناشی 

آمار   این  و  اند  بوده  مرد  آنها  همگی  که  دادند  دست  از 
نفر بود نزدیک    ۱5ته که  نسبت به مدت مشابه سال گذش

این    ۲به   باختن  جان  علت  وی  است.  یافته  افزایش  برابر 
نفر به علت سقوط   ۱0افراد را به این صورت تشریح کرد:  

اثر برخ ورد جسم سخت، سه نفر بر از بلندی، چهار نفر بر 
نفر اثر برق و یک  اثر سوختگی  بر  نیز  نفر  و یک  گرفتگی 

  .انددست داده  نیز به علت خفگی جان خود را از
  ۲۶۸بر اساس این گزارش، در سه ماهه اول امسال تعداد  

نفر بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی  
ای از  که  کردند  مراجعه  استان  تعداد  قانونی  و   ۹ن  زن  نفر 

در   کاری  حوادث  جانباختگان  کل  تعداد  بودند.  مرد  بقیه 
نفر از آنان زن و بقیه    ۲5نفر بود که    ۷۸برابر با    ۹۸سال  

م کار  حوادث  مصدومان  کل  تعداد  نیز  و  بودند  راجعه  مرد 
از    ۳۲5برابر با یک هزار و    ۹۸کننده در سال   نفر بود که 

 .نفر مرد بودند ۲۹0و  هزارنفر زن و یک  ۳5این تعداد 
 

تجمع کارگران خدماتی شهرداری تبریز  

 ای در اعتراض به معوقات بیمه

دوشنبه   خدماتی    ۱۶روز  کارگران  از  شماری  ماه،  تیر 
تیر ماه، در    ۱5ه  شهرداری تبریز، اظهار داشتند: روز یکشنب

بیمه  معوقات  به  شورای  اعتراض  ساختمان  مقابل  خود  ای 
عمارت   محوطه  در  پا  شهر  بر  اعتراضی  تجمع  ساعت 

خود   تجمع  علت  درباره  تبریز  شهرداری  کارگران  داشتیم. 
جلسه  یکشنبه  روز  گفتند:  شهر  شورای  ساختمان  مقابل 
اعضای شورای شهر بود به همین دلیل ما کارگران فرصت  

ا غنیمت شمردیم تا صدایمان را به گوش اعضای شورای  ر
بیمه  مطالبات  برسانیم.  کارگرشهر  ما  خدماتی  ای  ان 

پرداخت   اجتماعی  تامین  به  ماه  چندین  تبریز  شهرداری 
دفترچه  تعویض  و  تمدید  در  دلیل   همین  به  و  های  نشده 

شد  مشکل  دچار  خود  گزارش،  هدرمانی  این  اساس  بر  ایم. 
اسال شورای  بین  رئیس  در  حضور  با  تبریز،  شهر  می 

است داده  را  مطالبات  پیگیری  وعده  .              کارگران، 
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 ! رگران زنمقابل کار برابر، حق مسلم کا   ررابر دب  دستمزد

 اعتصاب کارگران شهرداری شهر دزفول  

دوشنبه   روز  واحد    ۱۶صبح  قراردادی  کارگران  ماه،  تیر 
فضای سبز شهرداری دزفول، در اعتراض به معوقات مزدی  

در محدوده  کردند.    خود  تجمع  شهرداری  داخلی ساختمان 
می و  کارگران  مزدی  مطالبات  است  سال  چندین  گویند: 

حاضر نیز دستمزد اردیبهشت ای معوقه داریم. در حال  بیمه
بیمه  حق  و  نشده  پرداخت  ماه  خرداد  به  و  ماه  چند  نیز  ها 

باعث   موضوع  این  است.  نشده  پرداخت  اجتماعی  تامین 
از  اجتماعی  تامین  تا  دفترچه   شده  تعویض  و  های  تمدید 

دریافتی،   حقوق  حداقل  کند.  خودداری  کارگران  درمانی 
خانوادگی  زندگی  نمی کفاف  را  و مان  وجود    دهد  این  با 

همانند   سبز  فضای  کارگران  ما  مزدی  مزایای  از  بسیاری 
شود. همچنین  ها پرداخت نمیکاری ها و تعطیل کاری اضافه 

تمهیدات   هنوز  دزفول  شهری  برای  مدیریت  قبولی  قابل 
نداده  انجام  کرونا  به  ابتال  از  کارگران  لوازم    پیشگیری  و 

ارگران قرار  بهداشتی همانند ماسک و دستکش در اختیار ک
حاال  نمی تا  کرونا   ۱5دهد.  به  مبتال  مان  همکاران  از  نفر 

 .اندشده 
 

معوقات مزدی و اخراج کارگران کارخانه  

 آب معدنی داماش در رودبار 

شنبه   سه  معدنی    ۲۴روز  آب  کارخانه  کارگران  ماه،  تیر 
نفر از کارگران    ۴0داماش در شهرستان رودبار گفتند: حدود 

ماه   اردیبهشت  نکرده از  دریافت  حقوق  در  جاری  این  اند 
این   از  پیش  که  است  این    ۱5شرایطی  روزمزدی  کارگر 

شده  کارخانه  جذب  پیش  ماه  یک  که  روز  کارخانه  از  اند، 
ورود به کارخانه را ندارند. یکی از     تیر ماه، حق  ۲۲یکشنبه  

به گفت:  اما  کارگران  کارخانه،  این  در  تولید  افزایش  رغم 
است مدعی  پرداخت    کارفرما  برای  الزم  مالی  توانایی  که 

از   برآمده  درصدد  همین  برای  و  ندارد  را  معوقه  مطالبات 
هزینه  از  بخشی  روزمزدی،  کارگران  بیکاری  های  طریق 

ان کند. کارگران روزمزدی در راستای  مالی کارخانه را جبر
زایی و بعد از جشن بزرگی که روز چهارم اردیبهشت اشتغال 

سال   مناسبت  به  تولید"ماه  مسئوالن   "جهش  حضور  با 
شده   کارخانه  جذب  شد،  برگزار  کارخانه  محل  در  استانی 
بودند، بعد از یک ماه فعالیت به دالیلی نامعلومی بار دیگر  

  .بیکار شدند

ان این واحد تولیدی همچنین می گویند که همسان  کارگر
با مزد، حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده  

کارگرا دفترچهو  تعویض  و  تمدید  لحاظ  از  با  ن  خود  های 

اند. کارگرانی هستند که هم اکنون خود  مشکل مواجه شده 
های طرف قرارداد با تامین  هایشان در بیمارستان یا خانواده 

تماعی بستری هستند و در حال حاضر بیش از هر زمانی  اج
های درمانی تامین اجتماعی خود نیازمندند. هفته به دفترچه 

ش دست یکی از همکاران در حین کار با دستگاه پرس  پی
به شدت آسیب دید و به بیمارستانی در مرکز استان )رشت(  

رج  انتقال داده شد. او به دلیل عدم اعتبار دفترچه تمام مخا
هم و  کرد  هزینه  جیب  از  هفته  را  یک  از  بعد  اکنون 

 .استراحت پزشکی به محل کارش بازگشته است
 

اعتراضیِ کارگران   سرگشادهِ ِ نامه

شهرداری مریوان نسبت به وضعیت 

 نامناسب معیشتی خود
دوشنبه   که    ۱۳روز  مریوان  شهرداری  کارگران  ماه،  مرداد 

از   مزدی    ۳بیش  مطالبات  و  دارند  معوقه  دستمزد  ماه 
گذسال  اضافه های  و  عیدی  قبیل  از  آنها  هنوز  شته  کاری 

نامه  در  است،  نشده  به پرداخت  خطاب  سرگشاده    ای 
شرمنده   را  ما  چرا  اند:  کرده  بیان  شهرداری  مسئوالن 

می خانواده  کارمندان  هایمان  برای  همیشه  باید  چرا  کنید، 
کارگران   برای  ولی  باشید،  رسمی خود حقوق منظم داشته 

ماه از سال گذشته    ۴ها مسدود!؟ خزانه خالی است و حساب 
که   درحالی  نکردیم  دریافت  را  جدید  سال  حقوق  هنوز  و 

برج  کادر   از    ۳اداری  ما  اکثریت  کردند.  دریافت  هم  را 
های گذشته معوقات مزدی داریم که این معوقات االن  سال 

 .ارزددر این وضعیت اقتصادی هیچ نمی
 

جان باختن یک کارگر معدن بر اثر ریزش  

 معدن خاک نسوز شهید نیلچیان
مرداد ماه، در پی حادثه ریزش  معدن    5صبح روز یکشنبه  

ب  نسوز  جنوب  خاک  در  واقع  شهرکرد  اجگیران  غربی 
  5شهرستان کیار، یک کارگر جان خود را از دست داده و  

  .کارگر دیگر زخمی شدند
 

جان باختن یک کارگر پیمانکاری تهران  

 جنوب در حین کار در اثر گرمازدگی
شنبه   سه  شرکت   ۷روز  کارگران  از  یکی  ماه،  های مرداد 

)تاسیسا جنوب  تهران  شرکت  و  پیمانکاری  مخازن  ت 
بندر ماهشهر( بر اثر گرمای شدید، جان خود را  سازی ذخیره 

شرکت   از  اینکه  با  گفت:  ماهشهر  فرماندار  داد.  دست  از 
و  درمانی  امکانات  تامین  عدم  علت  به  جنوب  تهران 

های اولیه از سوی مسئوالن شبکه بهداشت و درمان  کمک 
شهرستان شکایت شده بود، با این وجود مسئوالن شرکت  

توجه بودند. عالوه بر این موضوع،  نسبت به این موضوع بی 
کارگران این شرکت در ایامی که استان بیشترین دمای هوا  

می  سر  پشت  کاهش  را  به  استان  بحران  کمیته  و  گذارد 
بودند،   کرده  تاکید  کاری  در    ۱۲ساعت  را  روز  در  ساعت 

  .اندمحل کار با تحمل گرمای طاقت فرسا حضور پیدا کرده 

کاری و تعدیل تعدادی از کارگران و  بی

 های ریلی مهمانداران شاغل در شرکت 
دوشنبه   از  ۶روز  جمعی  ماه،  پیمانکاری    مرداد  کارگران 

شرکتشرکت از  برخی  گفتند:  ریلی  پیمانکاری  های  های 
های سیروحرکت و فنی از تقریبا یک ماه پیش اقدام  حوزه 

با بیان اینکه در اند. کارگران به تعدیل نیروی کار خود کرده 
به   قطارها  سیر  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  جدید  سال 

د اصال مسافری برای  شود و در برخی موار کندی انجام می 
با   ما  حداقلی  دستمزدهای  افزودند:  ندارد،  وجود  جابجایی 

می  پرداخت  بسیار  معیشتی  تاخیر  مشکالت  با  و  شود 
می  نرم  پنجه  و  دست  ماه بسیاری  در  اکنیم.  خیر  های 

از   کمتر  به  قطارها  مسافرین  تعداد  کرونا  شیوع  بواسطه 
حمایت ۱5 عدم  دلیل  به  و  رسیده  گذشته  سال  های  درصد 

کارگر این صنعت درخطر   ۸000دولت، امنیت شغلی حدود  

 .واقع شده است
 

در اثر انفجاردر  کارگر    ۲مصدومیت شدید  

  یک کارخانه در شهرک صنعتی گیالن غرب
رداد ماه، کارخانه تولید پودر بیتومین  م  ۱۳ظهر روز دوشنبه  

انفجار   دچار  غرب  گیالن  صنعتی  شهرک  در  طبیعی  غیر 
ارگرِ در حین کار، دچار سوختگی  ک   ۲شد. در پی این انفجار 

و   انتقال  الزهرا  بیمارستان  به  بالفاصله  و  شده  شدید 
همزمان از طریق اورژانس هوایی به بیمارستان های مرکز  

یافت انتقال  حادثه  نداستان  علت  گیالنغرب گفت:  فرماندار   .
اتصال   از  حاکی  اولیه  اطالعات  و  است  بررسی  دست  در 

 .برق و انفجار آن بوده است
 

کارگران پاالیشگاه کرمانشاه در کمپینی  

 سازی شدند خواستار لغو خصوصی

دوشنبه   با    ۲۳روز  کرمانشاه  پاالیشگاه  کارگران  ماه،  تیر 
از مجازی  فضای  در  کمپینی  مقننه    ایجاد  قوه  رئیس 

این   که  کردند  بخش درخواست  یا  دولت  به  پاالیشگاه 
تعاونی بازگردد. در متن درخواستی کارگران آمده است که: 

دارای حدود   کرمانشاه  نفت  در    ۹0پاالیشگاه  زمین  هکتار 
این   واقعی  قیمت  که  شده  واقع  کرمانشاه  شهر  مرکزیت 

از   بیش  واگذاری  زمان  در  وسیع  یارد  میل  ۲000مجموعه 
یری و ارتباطات فراقانونی تدبتومان بوده که متأسفانه با بی

و غیرشرعی و کارشناسی ناعادالنه و غیرمنطقی بر مبنای  
میلیارد تومان بخش    ۱۲00کمترین قیمت کارشناسی یعنی  

میلیارد تومان به صورت    ۲00اعظمی از آن به قیمت حدود  
 اقساط به شرکت واگذار شده است. 

اینکه  به  پژوهش   نظر  اسالمی  مرکز  شورای  مجلس  های 
شااهلل  اند امیدواریم که ان اری را غیرقانونی اعالم نموده واگذ

توسط   قانونی  مصوبات  طریق  از  پروردگار  خشنودی  برای 
را   قضائیه  محترم  قوه  یازدهم  مجلس  شجاع  نمایندگان 
برای تسریع در امر بطالن بیع مذکور به نحو مقتضی مورد  

دهید قرار                                              .حمایت 
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 ! اح و دسته نابود باید گرددبا هر جن سالمی  اجمهوری 

 تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه دماوند

یکشنبه  صب روز  در    ۲۹ح  دماوند  نیروگاه  کارگران  ماه،  تیر 
تالش  به  تغییر   اعتراض  برای  نیروگاه  اصلی  سهامدار 

بهره  شرکت شرکت  به  دماوند  برق  تولید  مدیریت  برداری 
شتند. کارگران معترض می گویند: مپنا،  تجمعی را بر پا دا

بهره  شرکت  کار  سابقه  به  انتقالباتوجه  این  مپنا،    برداری 
اندازد. ما انتظار داریم برای  امنیت شغلی آنها را به خطر می 

اندیشی شود.  ای چاره مشکالت این نیروگاه به صورت ریشه 
از سوی بنیاد شهید   ۹۱از وقتی که نیروگاه دماوند در سال  

ا یکی  بانک به  آمده،  ز  بدست  سود  علیرغم  شد،  واگذار  ها 
شده  مشکل  دچار  پیشکارگران  ماه  شش  از  نیز    اند. 

شرکت   مدیریت  هستند  تالش  در  بانک  این  مسئوالن 
بهرهبهره شرکت  به  را  برق  تولید  واگذار  برداری  مپنا  بردار 

کنند و این موضوع باعث نگرانی کارگران باسابقه این واحد  
کارگرا است.  تامین  شده  ما  خواسته  اینکه  بر  تاکید  با  ن 

نیرو  واحد  این  افزودند:  ادامه  در  است،  شغلی  گاهی امنیت 
کارگر شاغل قرارداد دائم دارد که در حال حاضر    ۶00حدود 

بهره مدیریت  تغییر  شائبه  شده با  بیشتر  آنها  نگرانی  بردار 
سیکل   بزرگ  نیروگاه  این  کارگران  دیگر  اعتراض  است. 

ای است که منابع مالی آن  الحسنهدوق قرض ترکیبی به صن
ا کارگران  است.  شده  برداشت  کارگران  اجازه  ظهار  بدون 

  ۱۶تا    ۱5داشتند: مدیریت این صندوق از بدو استخدام )از  
هزار تومان از حساب هر یک    500سال پیش( ماهانه مبلغ  

امروز   اما  است  کرده  کسر  نیروگاه  کارکنان  و  کارگران  از 
می  و شود  اعالم  شده  ناپدید  یکباره  به  صندوق  ذخیره 

متاثر  شنیدن این خبر، کارگران نیروگاه دماوند را به شدت  
بر   عالوه  کارگران  یکشنبه،  امروز  تجمع  در  است.  کرده 

شان را نسبت به تغییرات مکرر  مشکالت  موجود، اعتراض 
مدت   در  کردند.  اعالم  دماوند  نیروگاه  ماه    ۹مدیریت 

نی  ۶گذشته،   مدیر  نبود  بار  است.  کرده  تغییر  دماوند  روگاه 
وگاه  ثبات مدیریتی در نیروگاه دماوند لطمات زیادی به نیر

 .و همینطور به کارگران و کارکنان وارد کرده است

اعتراضی   تجمع  این  تداوم  دوشنبه  در  ماه،    ۳0روز  تیر 
واگذاری   امکان  به  نسبت  که  دماوند  نیروگاه  کارگران 

بهره تشرکت  مدیریت  کار  برداری  آنها  با  کارگران  که  ولید 
کنند، معترض هستند و تاکید دارند که در صورت تغییر،  می
می ام خطر  به  آنها  شغلی  لغو  نیت  موضوع  این  باید  و  افتد 

شود برای دومین بار تجمعی را بر پا داشتند. بخشی دیگر  
صندوق  دو  مالی  منابع  شدن  خالی  کارگران  مشکالت  از 

قرض و  کبازنشستگی  نیروگاه الحسنه  کارکنان  و  ارگران 
 . دماوند است

داشت تداوم  روز  دو  که  اعتراضات  این  دنبال  سه  رو  به  ز 
تیر ماه، کارگران این واحد تولیدکننده برق به یک   ۳۱شنبه 

کارگران   کردند.  پیدا  دست  مدیرعامل  با  نسبی  توافق 
نیروگاه دماوند با بیان اینکه در حال حاضر ما منتطر نتیجه  

امروز   بود  جلسه  قرار  گفتند:  پایان  در  هستیم،  شنبه  سه 
سه  دهامروز  ادامه  خود  اعتراضات  به  نیز  در  شنبه  ولی  یم 

های کارفرما برای لغو  حال حاضر به خاطر اعتماد به وعده 

 .ایمبردار اعتراضات را متوقف کرده واگذاری شرکت بهره 

 تجمع اعتراضی آبداران در  

 کهگیلویه و بویراحمد

از کارگران شرکت آب و    ۲۲روز یکشنبه   تیر ماه، گروهی 
  فاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد در اعتراض 
ساختمان   مقابل  در  حقوق  ماه  چندین  پرداخت  عدم  به 
برگزار   اعتراضی  تجمع  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری 

ماه است  ۶گوید: حدود کردند. یکی از کارگران معترض می
نفر    ۲00ت نشده است. ما نزدیک به  که به ما حقوق پرداخ

روستایی  "آبدار   فاضالب  و  که   "آب  گویند  می  هستیم. 
از  هایحقوق پس  می  ۶مان  پرداخت  مقدار  ماه  اما  شود 

حقوق ما واقعاً ناچیز است. با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
در این مدت اقالم بهداشتی در اختیار ما قرار نگرفته است  

شویم و عمال امنیت د به اخراج می به جایش هر روز تهدی

 .شغلی به هیچ وجه نداریم
 

هاست کارگران شهرداری مریوان ماه

 مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند 

ای  تیر ماه، کارگران شهرداری مریوان در نامه   ۲۸روز شنبه  
و  مزدی  وضعیت  به  توجه  خواستار  شهرداری  به  خطاب 

: آیا معوق ماندن حقوقی خود شدند. در این نامه آمده است
اضافه  تلنبار شدن  و  ماهه حقوق  های چندین  کاری چندین 

درستی   کار  واقعا  مرحله،  دو  طی  حقوق  پرداخت  و  ساله 
حترم عاجزانه خواهشمندیم گام اساسی  است؟ از شهردار م

حقوق پرداخت  خصوص  بار  در  هزاران  و  بردارند  هایمان 
اری پرداخت  کها رابه طور کامل با اضافه تقاضامندیم حقوق

ویران اقتصاد  با  و کرایه های  کنید.  اجناس  و قیمت  کننده 
 .سر به فلک کشیده، توان چرخاندن زندگی را نداریم

 

تجمع کارگران شهرداری آبادان در  

 اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی  

دوشنبه  رو  خدماتی    ۲۳ز  کارگران  از  جمعی  ماه،  تیر 
از   بیش  که  آبادان  ا   ۳شهرداری  دریافت  ماه  حقوق  ست 

بینکرده تداوم  پی  در  به   توجهیاند،  شهری  مسئوالن 
شان با تجمع در مقابل دفتر امام جمعه  صنفی  های خواسته 

آبادان از وی خواستند تا به وضعیت و مشکل آنها رسیدگی 
اسا بر  از  شود.  بخشی  کارگران  این  گزارش،  این  س 

شرکت طریق  از  که  هستند  پیمانکارنیروهایی  در  های  ی 
پیمانکاری شاغل   کارند. کارگران  آبادان مشغول  شهرداری 

هاست که با عدم دریافت  در مجموعه شهرداری آبادان سال 

 .به موقع معوقات مزدی روبرو هستند

تجمع کارگران شرکت چکاد سیستان و 

 بلوچستان 

دوشنبه   دانشجو،    ۲۳روز  خبرگزاری  گزارش  به  ماه،  تیر 
چکاد   شرکت  کارگران  از  در جمعی  بلوچستان  و  سیستان 

مقابل ساختمان اداره جهاد کشاورزی شهرستان زابل دست  
خواهی دانشگاه  به تجمع اعتراضی زدند. دبیر جنبش عدالت

کارگران شرکت چکاد   تجمع  این خصوص گفت:  در  زابل 
اداره جهاد کشاورزی شهرستان    جنوب در مقابل ساختمان 

  ۷از گذشت    زابل به دلیل عدم پرداخت حقوق هایشان بعد

 .ماه است

 

هزار   ۵۰مزدیِ عدم پرداخت مطالبات 

 کارگر بیکار شده اصفهان بر اثر کرونا

دوشنبه   روز  گزارش  هیئت    ۲۳به  اعضاء  از  یکی  ماه،  تیر 
کارگر   خانه  دبیر  و  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه 
رژیم ساخته استان در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان،  

بسیا کردکه:  به اعتراف  افراد  از  کرونا  ری  شیوع  واسطه 
خ بیمه  مشاغل  ماه  سه  بود  قرار  که  دادند  ازدست  را  ود 

ماه به آنان پرداخت شود اما  بیکاری اسفندماه تا اردیبهشت
کرونا    50مطالبات   اثر  بر  اصفهان  شده  بیکار  کارگر  هزار 

بی است.  نشده  تکلیف  تعیین  قشر هنوز  این  به  توجهی 
شود، اعتماد  اد معضل معیشتی میعالوه بر آنکه سبب ایج

دستورات دولتی در جریان شیوع این بیماری را نزد  و اعتبار  

  .کارگران از بین خواهد برد
 

بالتکلیفی و معوقات مزدی کارگران  

 کارخانه کاشی اصفهان 

شنبه   سه  روز  گزارش  هرانا،    ۲۴به  خبرگزاری  ماه  تیر 
تا    ۱۷گین  کارگران کارخانه کاشی اصفهان که به طور میان

دارند، عالوه بر مطالبات پرداخت نشده    سال سابقه کار   ۲5
طی سال های گذشته، حقوق سه ماه نخست سال جاری را  
صورت   به  کارگران  از  تعدادی  هستند.  طلبکار  نیز 

رها کرده یا به مرور بازنشسته    خودخواسته محل کار خود را 
هم شده  که  بطوری  کارخاناند  کارگران  تعداد  به  اکنون  ه 

اس  ۴00حدود   رسیده  بار  نفر  اصفهان  کاشی  کارخانه  ت. 
به بخش خصوصی واگذار    ۹۳تا    ۸۸های  نخست بین سال 

  ۹۷مالک کارخانه تغییر کرد و در نهایت سال    ۹۴شد. سال  
سرمایه  یک  ورود  با  شاهد  همزمان  که  بودیم  دیگر  گذار 

اما   پرداخت شد  از معوقات مزدی کارگران  او بخشی  ورود 
نشدهمابقی   پرداخت  همچنان  است  مطالبات       . باقیمانده 
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 ! به رهبری طبقۀ کارگر خلق وری دمکراتیک همبرقرار باد ج

و تحلیل   ایی با دیدگاه هابرای آشن

چریکهای فدائی خلق ایران از  های 

 کنید: زیردیدن   ایه سایت
www.siahkal.com 

www.ashrafdehghani.com 
 

فدائی خلق  های برای تماس با چریک

 اتبه نمائید: نشانی زیر مک با نایرا
BM BOX 5051 

LONDON 

WC1N 3XX 
 

 آدرس پست الکترونیکی: 
E-Mail: 

ipfg@hotmail.com 
 

 

 
 ایران  لقدائی خچریکهای ف

  

 

     

 
وارد مي آورد، ر آسيب جسمي  گدی   ه فردیکه فردی ب  زماني"

عمد  ير  ما قتل غبيانجامد، این را  ی  ومرگ    آسيبي که بههم    آن 

ناميم؛ و که آسيب  رب از پيش بداند  امي که شخص ضاهنگ  مي 

مقابل منجر خواهد شد،    وارده ا آنبه مرگ طرف  را  گاه عمل  و 

  را در چنان امعه صد ها پرولتر  ج امي کهاميم. هنگنمد مي  عقتل  

س   م مرگي زودره دانها به طور حتم بمي دهد که آ  رقراوضعي  

افتند،    يرغ و   به  طبيعي مي  اهمامرگي  ناشي  اندازه  مال  اع  زن 

ضرب شمشير، وقتي    گلوله و یا بهمرگ در اثر شليک  خشونت که  

انس  از شر   ان جامعه هزاران  و  وم ساخته  ريات مححایط الزم  را 

مر  آنها قرار  شرایطي  در  دا  که  دهد  قي  آن  زندگي    ادرر  به 

مجبور مي سازد   ون ن وب قارا به زور چنها  ن نيستند، وقتي آکرد

این    که مر شرادر  تا  بمانند  اجتناب   که  گیط  این    نتيجۀ  ناپذیر 

ي  م  ؛ وقتي جامعه مي داند و به خوبي هم ط است فرا رسدشرای

شرایط خواهند شد،  ن  اني ایجبارا قربان نفر  ااین هزار  داند که

ا  و وجود  شربا  بر  ایطین،  را  دارمربوطه  مي  نگاه  اقرار  ین د، 

مد توسط  ل عت مثل قتقتل عمد است، درس  وعنه یک  عمل جامع

پنهاني و خاقتل  یک فرد؛ قتلي که هي  توائفانه،  نمي  ند  يچ کس 

نتلي که ظاق  در قبال آن از خویشتن دفاع کند. ست، يهرا قتل 

قاترزی نا کسي  را  قربان  بيند، زیرا که مرگ  ميل  ن  ي چونااین 

به  رم طبيعي  کگي  چرا  آید  مي  درنظر  ب  ه  تعرض  عمل آن،    ه 

در هر    ولي   تا انجام وظيفه.ست  بي عملي  ده بيشتر ناشي از  آم

 " است  قتل عمد محرز اینجا ارتکاب به حال در

 

 ("لستانگر در انگاروضع طبقۀ ک")فردریک انگلس 
 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

